








rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.)

rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 16 stycznia 2002 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych 
(Dz. U. Nr 12, poz. 116, z późn. zm.)



Hasłowy zakres nowelizacji 

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać  
drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać  
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. poz. 735, z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących  
autostrad płatnych  

(Dz. U. poz. 116, z późn. zm.) 

Drogowe bariery ochronne 29.04.2010 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
1 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
65, poz. 407) 

29.04.2010 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz. 408) 

29.04.2010 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
1 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych (Dz. U. Nr 65, poz. 409) 

Dyrektywa tunelowa 
(2004/54/WE) 

05.06.2012 r. 

rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 560) 

13.06.2012 r. 

rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
16 maja 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 608) 

- - 

Ekrany akustyczne 22.02.2013 r. 

rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
29 stycznia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
poz. 181) 

22.05.2013 r. 

rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
23 kwietnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 528) 

- - 

Sieci szerokopasmowe 12.02.2014 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
poz. 186) 

- - - - 

Zakres stosowania i kanały 
technologiczne 

12.07.2014 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 856) 

12.07.2014 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz. U. poz. 858) 

12.07.2014 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 
poz. 857) 

„2+1”, konstrukcje 
nawierzchni, klasy 
techniczne 

25.03.2015 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 329) 

25.03.2015 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331) 

- - 

Tekst jednolity 29.01.2016 r. 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 124) 

- - - - 

„Szybka nowelizacja” 13.09.2019 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
1 sierpnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
poz. 1643) 

13.09.2019 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 1642) 

13.09.2019 r. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
1 sierpnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych (Dz. U. poz. 1644) 
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